
ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE

Cu privire la : concesionarea unei constructii (grajd nr.3)
din domeniul privat al orasului piatra Olt

Consiliul Local al orasului piatra Olt
Avdnd in vedere :

- Raportul de specialitate al biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului,nr.19557l22.ll.20ll
prin care propune aprobare studiu de oportunitate pentru concesionarea unei constructii din domeniul
privat al orasului Piatra Olt
- Hotararea Consiliului Local nr.261}7.06.2010 privind aprobarea inventarierii anuale a domeniului
privat al orasului Piatra Olt, poz. nr. 4rconstructii ;
- Raporful de evaluare nr.l9547l22.ll.20ll a constructiilor din dimeniul privat al orasului piatra Olt,
- Prevederile art. 4 din Legeanr.2l3ll998 privind proprietatea privatd gi iegimul juridic la acesteia,
modificata;
-Prevederile art. 36, alin.5 , lit. a si wt.l23 (2) din Legea r:u.. 21512001 a Administrafiei publice
Locale, republicata;
- Raportul comisiei economice,administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local

In temeiul art . 45 (3) din Legea nr.21512001 privind Administratia Publica Locala , republicata ;

HOTARASTE

Art.l- Se aproba studiul de oportunitate si caietul de sarcini pentru concesionarea unei constructii
(grajd nr.3) in suprafata de 735 mp situata in orasul Piatra Oli ,t 104, p B70lz in vederea realizarli
unui spatiu de productie,conform anexei 1 si 2 .

4rt.2- Se aprob[ documentafia de ahibuire pentru concesionare unei constructii (grajd nr.3)
contractul de concesiune ptezentate in anexele 3 gi 4 care fac parte integrantd din prezenta hot[r6re.
Art. 3. Se aproba taxa garantie de participare la licitatie in suma de 100 lei.
4rt.4- Se aproba concesionarea prin licitatie publica pe o perioada de 49 de ani si redeventa minima
in valoare de 318 let/anpentru constructie .

Art 5. Constructia propusa pentru concesionare face parte din domeniul privat al orasului piatra Olt ,
aprobat prin hotararla Consiliului Local nr 26 12010 si nu face obiectul unor cereri de reconstituire
a drepfului de proprietate privata sau de restituire , in temeiul actelor normative cu caracter special
privind fondul funciar respectiv cele care reglementeaza regimul juridic al imobilelor preluate'abuziv
de statul roman in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie t-qgq ,nu este grevatade sarcini , nu face
obiectul vreunui litigiu,si nu face parte din rezeryacomisiei locale de fond funciar .

Art.6. Prezettahotarare se comunica la :

- Institulia Prefectului - Judeful Olt;
. j..*'i'e ''F.rimarului orasului Piatra Olt .
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ROMANIA
JUDETUL OLT
ORAS PIATRA OLT Anexa I

LaHCL w. 72 din29.tt.20t1

STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU CONCESIONAREA LINUI GRAJD IN VEDEREA REALIZARII
UNUI SPATIU DE PRODUCTIE

1. PREZENTARE GENERALA

Consiliul Local aI orasului Piatra Olt concesioneazd, constructiei (grajd nr.3) in suprafata de

735 mp,situat T 104 ,P 87012 si figureazd inscris in inventarul domeniului privat pozitia4 conform
}JCL nr.26107.06.2010.

Constructia (grajd nr.3) se concesioneazd"pertruamenajarea unui spatiu de depozitare produse

agricole.

Forma de concesionare se varealizain conformitate cu prevederile Legii nr.21 512001 a

Administraliei Publice Locale, republicata ;

2.NECESITATEA gI OPORTTTNITATEA

Motivele de ordin tehnic, economic, financiar, social si de mediu care justifica concesiunea

constructiei (grajd nr.3) strnt:

- realizer.ea unui spatiu de productie.

- atragetea la bugetul Consiliului Local aI orasului Piatra Olt de fonduri suplimentare rezultate in
urma administrarii optime a bunurilor conform redeventei prevazute in contractul de concesiune si

cota de 47oh din impozitul pe venit;

- crearea unor locuri noi de munca;

3.INVESTITII NECESARE

Contactul de concesiune va fi inregistrat de catre concesionar in registrele de publicitate

imobiliara.

4.NIVELUL MINIM AL REDEVENTEI

Redevenla minima este de 318 lei/ an.



Redevenfa se plEteqte anual.

Redevenla ob{inut6 ca urnare a concesiunii se face venit la bugetul Consiliului Local al oraqului

Piatra Olt.

5. ACORDAREA CONCESIUNII

Modalitatea de acordare a concesiunii este de licita{ie deschisr.

6. DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii este de 49 aniincepAnd de la data semn5rii contractului de concesiune.

Durata marimd de realizare a investiliilor propuse in cadrul concesiunii se stabilegte la 24 luni.

8. TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU REALIZAREA
PROCEDURII DE CONCESIONARE

Desemnarea cdqtigitorului licitaliei pentru concesionare se va face in termen de l0 zile de la

data deschiderii ofertelor.

DE SEDINTA

RA CRINGUS



ROMANIA
JUDETUL OLT
ORAS PIATRA OLT

Anexa nr.2
LaHCL w. 72 din29.tt.20tt

CAIET DE SARCINI

1. PREZENTARE GENERALA

Consiliul Local al orasului Piatra Olt concesioneazl.constructie (g.ajd nr.3) in suprafata de 735 mp
situat T 104 ,P87012 si figureazl inscrisa in inventarul domeniului privat -constructii pozitia4 conform
HCL w.26/07.06.2010.

2. INVESTITII NECESARE

Constructia(grajd nr.3) se concesioneazd,pentrurealizareaunui spatiu de productie.

3.
Redevenfa minima este de 3l8lei/an pentru:

Redevenla se plitegte anual.

Redevenfa oblinut6 ca unnare a concesiunii se face venit la bugetul oraqului piatra Olt .

4. ACORDAREA CONCESILTNII
Modalitatea de acordare a concesiunii este de licitafie deschisd.

5. DURATA CONCESIIINII
Durata concesiunii este de 49 Miincepdnd de la data semndrii contractului de concesiune.

DE SEDINTA

CRINGUS



ROMAMA
JUDETUL OLT
oRA$ PIATRA OLT

DE ACORD
PRIMAR,

TTIDOR UDRESCU

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRB
pentru concesionarea unei constructii(grajd nr. 3) in suprafata de 735 mp

in vederea realizaiiunui spatiu de productie

Dispozifii generale
Reglementarea 9i organizarea atribuirii conffactelor de concesiune de bunuri proprietate public[ a statului,
sau a unei unitefi administrativ-teritoriale, in schimbul unei redeventei se va a"" in confiormitate cu
prevederile legi nr.2l5/2001 privind Administratia Publica Local4 iepublicata,a Legii nr. 213/lggg
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , modificata .

Informa{ii generale privind concedentul

Denumirea concedentului: Prirndria oraqului piatra Olt
Cod fiscal: 4491237

Adresa: Strada Florilor, rr.2, Pia,r:a Olt; Telefon : 0249-417 003
Persoane de contact:
Pentru informatii privind procedura de licitafie:
Ing. MIOC TEODOR, Telefon I fax:0249-417003,
Pentru informalii privind documentatia tehnicd:

2. Instruc{iuni privind organizarea gi desf{gurarea procedurii de Concesionare

2.l.Procedura aplicattr:
Pentru incheierea contractului de concesiune se aplic[ procedura de licitalie la care orice persoanl fizicd
saujuridic[ interesatd are dreptul de a depune ofert6.
Legislalie aplicabil[:

- Legea nr.Zl 5 12001 privind Administratia publica Localq republicata
- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestei4 modificata

2.2. Principii care stau la baza atribuirii contractului de concesiune:
a) transparenfa;

b) tratamentul egal;

c) proporfionalitatea;

d) nediscriminarea;

e) libera concurenfd

2.3. Reguli de comunicare:
orice comunicare, solicitare, informare, notificare gi altele asemenea febuie s6 fie transmise in scris.orice
document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii.



Comunicare4 transmiterea gi stocarea informaliilor se realize azd, astfel inc6t sI se asigure integritatea gi
confi denf ialitatea datelor respective.

Documentele scrise pot fi ransmise prin oricare din urm[toarele modalitifi:
a) fax
b) poqtd

c) prin orice combinafie a celor prevdzute la lit. a) gi b)
Orice persoand interesatl are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a
contractului de concesiune prin oricare din modalitdlile
prevlzute mai sus.

Orice solicitare de participare la procedura de atribuire, caxe a fost transmis[ prin fax, trebuie sI fie
confirmat, prin scrisoare transmisl prin pogtd ?n termen de 24 ore de la data transmiterii solicitarii.
Documentalia de atribuire se pune la dispozilia oricdrei persoane interesate care a inaintat o solicitare in
acest sens, pe suport hdrtie.
Taxa de participare 100 lei iar costul documentalie de atribuire este de 10 lei .Taxa de participare si costul
documentaliei se achita la casieria PrimEriei oraqului Piatra Olt zilnic intre orele 8,00 - 16,00 .

Documentatia de atribuire se pune la dispozilia oriclrei persoane interesate, in maxim 4 zile lucritoare de
la primirea unei solicitiri scrise din partea acesteia.

Orice persoand interesati are obligalia de a intreprinde toate diligenlele necesare astfel incdt respectarea de
cltre concedent a termenului de 4 zile lucrltoare pentru punerea la dispozilie a documentaliei de atribuire
s[ nu conducd la situalia in care aceasta sI fie pus[ la dispozilia sa cu mai pulin de 4 zilehmdtoare inainte
de data limit[ pentru depunerea ofertelor.

2.4.Date limitl care trebuie respectate:
Data limiti pentru depunerea ofertelor este ora 11,00.
Ofertele vor fi deschise la sediul Prim6riei Piatra Olt, Strada Florilor w.2,indata de-- ora
11,00 .

2.5. Dreptul de a solicita clariliclri
Orice persoanl interesati care a obtinut un exemplar din documentalia de atribuire are dreptul de a solicita
clarificiri despre elementele cuprinse in aceasta.

Concedentul are obligalia de a rdspunde, intr-o perioadi care nu trebuie sd dep6qeasc1 4 zile lucr6toare de
la primirea unei astfel de solicitiri.

2.6. Documentele licita{iei
in cazul procedurii de licita{iei, concedentul are obligatia sd elaboreze documentele licitatiei respectiv
documentalia de atribuire.
Documentele licitafiei mai cuprind anunful licitaliei, certificatul de urbanism, documentafie tehnicd, copie
hotdr6re de consilitl contract de concesiune cadru.
Orice modificare a confinutului documentelor licitaliei se va comunica tuturor solicitantilor care au
cumpfuat aceste documente.

in cazul in care ca urmare a modificdrilor documentelor licitaliei este necesar s[ se prelungeascl termenul
de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de cltre organizator tuturor solicitanlilor odat6
cu notifi carea modifi cdrii.

2.7. Desfdgurarea licita{iei
Procedura de licitalie se poate desfdgura numai dacd in urma publicirii anunfului de licitalie au fost depuse
oferte valabile.



Concedentul va putea organizagi tine licitatii pentru concesionarea unei constructi(grajd nr.3) in
suprafata de 735 mp, in vederea realizdrii unui spatiu de productie, in conformitate cu procedura descrisa
la punctual 2.1. din prezentele instrucliuni.
in vederea desfbguririi licitariei, a analiziii,select?irii gi evaludrii ofertelor, intocmirea raportului de
evaluare, a proceselor-verbale de gedin!5, desemnarea ofertei c6qtig[toare, concedentul numegte comisia
de evaluare formati dintr-un numir impar de membrii, caf,e nu poate fi mai mic de 5.
comisia de evaluare este legal intruniti numai in prezenla tuturor membrilor.
Comisia de evaluare adoptl decizii in mod autonom gi numai pebazadocumentafiei de atribuire gi cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
Deciziile comisiei de evaluare se adoptd cu votul majoritilii membrilor.
Membrii comisiei de evaluare au obligalia de a pdstra confidenlialitatea datelor, informa{iilor qi
documentelor cuprinse in ofertele analizate.
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul concedentului, in data de
Fiecare participant poate depune doar o singurI oferti.
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

,ora 11100.

Plicurile sigilate, ?nchise gi sigilate, se predau comisiei de evaluare la datdfixatd pentru deschiderea lor,
prevdzutd in anunful de licitafie.
Dup[ deschiderea plicurilor exterioare in gedintl public[, comisia de evaluare elimind ofertele care nu
conlin totalitatea documentelor care dovedesc calit{ile qi capacitElile ofertantului prev6zute ca atare la
punctul 3.

Pentru continuarea desfrqurdrii procedurii de licitalie este necesar ca dupi deschiderea plicurilor
exterioare oferte lesl intruneascfl toate condiliile prevdzute la punctul 3 - calitnlile gi capacitilile
ofertantului, sunt considerate oferte valabile.
Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate.
DupI analizarea conlinutului plicului exterior, secretarului comisiei de evaluare intocmegte procesul
verbal in care se va menfiona rezultatul analizei.
Procesul verbal, va fi semnat de citre toli membrii comisiei de evaluare gi de reprezentanlii ofertanfilor.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupd semnarea procesului verbal de deschidere de clffe
toli membrii comisiei de evaluare gi de cltre ofenanli.
Ofertele vor fi examinate de citre comisia de evaluare.
Pe parcursul aplic[rii procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate propune concedentul solicitarea
oric6nd clarificiri gi, dup[ ca4 completiri ale documentelor prezentate de ofertanfi pentru demonstrarea
conformitifii ofertei cu cerinlele solicitate.
in termen de 4 zile lucrdtoare de la primirea acesteia, ofertantii sunt obligafi sd rispundd la solicitarea
concedentului.

in urma analizir.J Li ofertelor de cdtre comisia de evaluare, se intocmeqte un process verbal in care se
menlioneazd ofertele valabile, ofertele crlxe nu indeplinesc criteriile de valabilitate gi motivele excluderii
acestora din urml de la procedura de atribuire.
Procesul verbal se semneazi de cdtre toli membrii comisiei de evaluare.
inbazaprocesului-verbal, comisia de evaluare intocmegte in termen de o zi lucrltoare, un raport pe care il
transmite concedentului.
in termen de 3 zile lucr[toare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informeari, in
scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat cdgtigitor despre alegerea sa gi pe ceilalli ofertanli
despre respingerea ofertelor lor,indic6nd motivele care au statlabazaexcluderii sau respingerii, dupd caz.
contractul de concesiune se incheie in form6 scrisr, sub sancliunea nulitilii.
Concedentul poate incheia contractul de concesiune numai dupfl implinirea unui termen de l0 de zile
calendaristice de la datarealizlrii comuniclrii privind deciziile referitoare la atrinuirea contractului de
concesiune.



Neincheierea contractului de concesiune intr-un termen de 10 de zile calendaristice de la data implinirii
termenului previzut la aliniatul precedent , poate atrage dupi sine plata daunelor interese de cdtre partea in
culpd.

Refuzul ofertantului declarat cdqtigdtor de a incheia contractul de concesiune poate atrage dupd sine plata
daunelor - interese.

2.8.Confidenfialitatea gi conflictul de interese
Concedentul are obligalia de a lua toate misurile necesare pentru a evita schimburile de mesaje
comuniclrile gi arhivarea informaliilor sa se realizeze intr-o astfel de maniera inc6t sa asigure integritatea
gi confidenlialitatea deplina a tuturor informafiilor.
Conlinutul ofertelor trebuie sI rimdnl confidenlial p6nd la data stabiliti pentru deschiderea acestora
autoritatea contractanti urmdnd a lua cunoqtinla de conlinutul respectivelor oferte numai dup6 aceasta
data.

Membrii comisiei de evaluare, supleanfii gi dac[ este cazul invitalii sunt obligali sd dea o declara{ie de
compatibilitate, imparlialitate gi confidentialitate pe propria raspundere, dupd termenul limitd de depunere
a ofertelor, care se va pisfra allturi de dosarul concesiunii.

3. Instruc{iuni privind modul de elaborare gi prezentare a ofertelor
Ofertantul are obligalia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentalia de atribuire.
Oferta are caracter obligatorig din punctul de vedere al conlinutului, pe toatii perioada de valabilitate
stabilitii de citre concedent.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile.
Ofertantul are obligalia de a depune oferta la adresa Strada Florilor nr.2, Primdri a PiatraOll p6nn la data
limitd pentru depunere stabilitI in anuntul de participare qi anume data de , ora 11100.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fo(a majora, cad in sarcina operatorului economic.
Oferta depusd la o altl adres[ decdt cea a concedentului decdt cea stabilitd sau dupl expirarea datei limiti
pentru depunere se returneazi nedeschis[.
Confinutul ofertelor trebuie sa r[m6n6 confidenlial p6ni la data stabilit[ pentru deschiderea acestora,
concedentul urmdnd a lua cunogtinlE de confinutul respectivelor oferte numai dupd aceast6 dat[.
oferta gi documentele care o inso,tesc trebuie si fie redactate in limba rom6nd.
Fiecare participant poate depune doar o singurd ofertd.
Ofertanlii transmit ofertele lor in dou[ plicuri sigilate, unul exterior gi unul interior, care se inregistreaz6,
in ordinea primirii lor, in registrul '.Ofelte,,, precizAndu-se data gi ora.
Plicul exterior va trebuie sd continE, documente care dovedesc calitiilile gi capacitdlile ofertantului, dupd
cum urmeaz[:
a) o fi95 cu informalii privind ofertantul semnati de ofertant, ftrd ingrogiri, qtersdturi sau modificlri
b) o declarafie de participare, semnatd de ofertant, ftrd ingroglri, qtersdturi sau modificdri
c) acte doveditoare privind:
o Situatia personald a ofertantului;
Documente care dovedesc situalia personald a ofertantului:
Declarafie pe propria rispundere completatd in conformitate cu Formularul 1;
Declaralie pe propria rdspundere completatd in conformitate cu x.ormularul 2;

Ofertantul are obligafia de a prezenta certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de platd a
impozitelor, taxelor qi contributiilor de asiguriri sociale citre bugetele componente ale bugetului general
consolidat, care fiebuie sr prezinte situalia ofertantului la datade _.
Certificat constatator emis de oficiul registrului comerfului, nu mai vechi de 3 luni.
Figi de informalii generale privind ofertantul completati conform formular B 2 .



in cazul in care in fara de origine sau in lara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura
celor prev[zute mai sus sau respectivele document e nuvizeazdtoate situa]iile previzute, ofertantul va
preznnta:

a)declarafia pe propria rtrspundere sau o declarafie autentificatd in fala unui notax, a unei autoritili
administrative sau judiciare sau a unei asocialii profesionale care are competenle in acest sens.
b) Capacitatea de exercitare a activitilii profesionale

c) Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitdtii:
Ofertantul va prezenta documentul de inregistrare ca persoana fizicd sau juridic6 gi, dupd caz, de atestare
ori apartenenfa din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din fara in care ofertantul
este stabilit.
d) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini chitanla sau Ordin de plati, in original
Plicul interior va conline oferta propriu-zis6.
Ofertantul are obligalia de a face dovada conformitSlii ofertei sale cu cerinlele prevdzute in Caietul de
Sarcini .

- preful concesiunii (redevenfa) exprimat in lei/mp/an:
Plicurile sigilate se predau comisiei de evatuare in ziua lixat5 pentru deschiderea lor.
Ofertele se vor transmite numai prin pogtii sau se vor depune direct la sediul concedentului, Stada Florilor
nr.2, Piatra Olt.
Ofertantul trebuie sa ia toate mlsurile astfel inc6t oferta sd fie primitd gi inregistrati de c6tre concedent
pdn[ la data qi ora limiti pentru depunere stabilitl in anuntul de participare. Ofertantul igi asumd riscurile
transmiterii ofertei, inclusiv fo4a major6.
ofertantul trebuie sr prezinte un exemplar al ofertei in original qi un exemplar copie qi c6te un exemplar al
documentelor de calificare. in eventualitatea unei discrepante intre original gi copii, va prevala originalul.
Originalul gi copia ofertei trebuie si fie tip5rite sau scrise cu cemeali neradiabili gi vor n semnate pe
fiecare pa-gin[ de reprezentantul /reprezentanfii attoizatlattorizali coresp urudtor sd angajeze ofertantul in
contract. ln cazul documentelor emise de institufii/organisme oficiale abilitate in acest sens documentele
respective trebuie sd fie semnate gi parafate conform prevederilor legale.
Orice qtersdturl, ad[ugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacd sunt vizate de
cdtre persoanay'persoanele autoizatd/ autoizate s[ semneze oferta.
Originalul gi copia ofertei marcate cu,,original" gi respectiv ,,copie", se introduc intrun plic interior care se
marcheazdcu numele sau denumirea ofertantului, precum gi domiciliul sau sediul social al acestuia, dup6
caz.

Plicul exterior inchis gi netransparent (plic interior gi documentele care dovedesc calificarea qi capacitdlile
ofertantului) se va marca dupd cum urmeazi:

ORA$UL PIATRA OLT , Sfada Florilor nr.2 .

Oferte pentru atribuirea contractului de concesiune a unei constructi(grajd nr.3) in suprafata de 735 mp
si terenului aferent.

"A NU SE DESCHIDE iNAINTE DE DATA , oRA 11,00'

Oferte intirziate
oferta care este depus6 la o alti adresl dec6t cea stabilite in anun{ul de participare ori care este primitd de
cltre concedent dupi expirarea datei gi orei limiti de depunere a ofertelor, se returneaza nedeschisd.

4.Informa{ii detaliate gi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea
ofertei cfigtigltoare

4.l.criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de concesiune
Criteriile pebazacirora se atribuie contractul de concesiune nu pot fi schimbate pe toatd durata de
aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.



4.2.Evaluarea ofertelor
Comisia de evaluare are obligalia de a stabili oferta cdgtigltoare, dintre ofertele valabile, pebazaaplictrrii
criteriilor pentru atribuirea contractului de concesiune.
Factorii de evaluare ce urmeaztr a fi utilizafi:
- nivelul redevenlei (prelul) exprimat ln lei/mp/an

5. Instruc{iuni privind modul de utilizare a clilor de atac
Solu{ionarea litigiilor aplrute in leg[tur[ cu atribuirea, incheiere4 executare4 modificarea gi incetarea
contractului de concesiune, precum qi a celor privind acordarea de desplgubiri se realizeaz6 potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificdrile ulterioare.
Acfiunea in justifie se introduce la secfia de contencios adminisfrativ a nibunalului in a c[rui jurisdiclie se
afl[ sediul concedentului.
impotriva hotirdrii tribunalului se poate declara recurs la secfia de contencios administrativ a cu4ii de
apel, conform prevederilor legale.

6. Informa{ii referitoare la clauzele contractuale
Concedentul poate s[ incheie contractul de concesiune numai dupl implinirea termenului de 10 zile
calendaristice de la datarealiziii comuniclrii privind rezultatul aplicarii procedurii.
Concedentul pune la dispozitia persoanelor interesate, contractul de concesiune, ca anex[ a prezentelor
lnstrucfiuni.

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRA CRINGUS



Anexa 4
LaHCL w. 72 din29.1t.Z}tt

CONTRACT DE CONCESIUNE

I. Partile contractante
Intre Consiliul local al orasului Piatra Olt , cu sediul in Piatra Olt , str. Florilor , ffi. 2,reprezentat prin

ing. Tudor udrescu, avand functia de primar, in calitate de concedent, pe de o parte,
si """"""'... persoana fizica (domiciliul, buletinul/cartea de

identitate/persoana juridica (actul constitutiv al agentului economic) .................... cu sediul

concesionar, pe de alta parte, la datz de ...............
la sediul concedentului Piatra Olt , str. Florilor , ffi. 2, in temeiul legi nr.2l5/2001 a Administraliei

Publice I ocale, republicata de aprobare a concesionarii , s-a incheiat prezintul contract de concesiune.
II. Obiectul contractului de concesiune
Art. 1. - (1) Obiectul contactului de concesiune este exploatarea unei conshuctii( grajd nr.l) in

suprafata de 840 mp, situat in Piatra Olt , in conformitate cu obiectivele concedentu-lui.
(2) obiectiwl concedentului este realizareaunui spatiu de productie.
(3) In derularea conffactului de concesiune, concesionarul iautilizaurmatoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur:constructie (gajd nr.l) in suprafata de g40 mp .
b) bunurile proprii: amenajarile concesionarului .

III. Termenul
Art.2. - (l) Durata concesiunii este de 49 anl, incepand de la data de .................. .
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit perrt* o perioada egala cu cel mult jumatate din durata

sa initiala.
IV. Redeventa
Art. 3. - Redeventa este de lei, platita anual,/lunar, in conformitate cu caieful de sarcini

(detalii cu privire la modul de plata).
V. Plata redeventei
Art. 4. - Plata redeventei se face prin conturile:
- contul concedentului nr. .......... deschis la Banca
- contul concesionarului nr. .......... deschis la Banca ... .....................:...1.
Neplata redeventei sau executare a cu intaruiere a acestei obligatii conduce la penalitati de intarziere in

procent de 0,lYo pe zi .

VI. Drepturile partilor
Drepturile concesionarului

Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe raspunderea s4
bunurile proprietate publica ce fac obiectul contractului de concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii,
potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de partiprin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului
Art. 6. - (l) Concedentul are-dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, verificand respectarea

obligatiilor asumate de concesionar.
(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului si in urmatoarele conditii:

(3) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de
concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau l,ocal.

vII. obligatiile partilor - clauze stabiiite in conditiile caietului de sarcini
Obligatiile concesionarului
Art- 7. - (1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de

permanenta a bunurilor proprietate publica ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de
catre concedent.

(2) Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.
(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obirictul concesiunii/ Concesionarul poate

subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.



(4) Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa.
(5) Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate publica

(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia
mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea paLimoniului etc.y.

(6)La incetarea contractului de concesiune prin ajungere latermen, concesionarul este obligat sa
restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini.

(7) Ln termen de (cel mult) 90 de nle de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul este
obligat sa depun4 cu titlu de garantie, o suma de .............. lei, reprezentand o cota-parte din suma datorata
concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.

(8) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului in noile conditii stabilite de conceden! in
mod unilateral, potrivit art.6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, faraaputea solicita incetarea
acestuia.

Obligatiile concedentului
Art. 8. - (1) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din

prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are drepflrl sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de

cazurile prevazute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca

atingere drepturilor concesionarului. .

Incetarea contractului de concesiune
Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune
VIII Inceteaza in urmatoare situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune;
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent,

cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestui4 in caz de dezacord fiind competenta
instanta dejudecata;

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de catre concedent,
cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

d)in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedenl prin reziliere de catre concesionar,
cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective
a concesionarului de aJ exploat4 prin renuntare, faraplataunei despagubiri;

f) alte cauze de incetare a conhactului de concesiune,faraaaduce atingere cauzelor si conditiilor
reglementate de lege.

g.) neexecutarea lucrarilor in termen de2 ani a obiectivului concesiunii .
(z)Laincetare4 din orice catJza,a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de

concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupacum urmeazl:
a) bunurile de retur: cladire (gajd) in suprafata de 840 mp .

b) bunurile proprii: amenajarile concesionarului. .

IX. Raspunderea contractuala
Art. 10. - Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de

concesiune atrage raspunderea ssnfi.asfirala a partii in culpa.
x. Litigii
Art. 1 1 . - ( 1) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de

concesiune se rcalizeazapotrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ rr. 55412004, cu
modifi carile ulterioare.

(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii, partile pot stipula in contractul de concesiune clauze
compromisorii.

XI. Alte clavze (de exemplu: clauze de reziliere conventional4 clauznpenale)
Art.12.

XII. Definitii



Art. 13. - (1) Prin forta lajog-in sensul prezentului contract de concesiure, se intelege o imprejurare
extema cu caracter exceptional, fara relatie cu lucrul care aprovocat dauna sau cu insus'irile saL naturale,
absolut invincibila si absolut imprevizibila-

(2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurari care au intervenit si au
condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic, dar care nu intrunesc

caracteristicile fortei maj ore.
Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in .... exemplare.

Concedent, Concesionar,

I
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